Roelofsen Horse Trucks Competitie Subtop
1. ALGEMEEN
1.1. De Roelofsen Horse Truck Competitie is een competitie bestaat uit een aantal wedstrijden welke
in competitieverband worden verreden en wordt afgesloten met een finale.
1.2. Tijdens de Roelofsen Horse Trucks Competitie zijn het algemeen wedstrijdreglement van de
KNHS en het disciplinereglement dressuur van de KNHS van toepassing.
2. DEELNAME AAN DE COMPETITIE
2.1. De selectiewedstrijden staan open voor deelnemers in de klasse ZZ-Zwaar, Lichte Tour en Grand
Prix.
2.2. Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS en in het bezit van een geldige startpas met het paard
waarmee wordt deelgenomen.
3. INSCHRIJVINGEN
3.1. Inschrijving voor de competitiewedstrijden geschiedt door gebruik te maken van het hiervoor
bedoelde digitale inschrijfformulier bij de wedstrijdorganiserende vereniging of via MijnKNHS,
zie hiervoor het vraagprogramma van de betreffende wedstrijd.
3.2. Deelname aan de betreffende competitiewedstrijden houdt tevens deelname aan de competitie
in. Dit betekent dat voor deelname aan de Roelofsen Horse Trucks Competitie Subtop geen extra
inschrijfgeld is verschuldigd boven op het reguliere inschrijfgeld voor de betreffende wedstrijden.
3.3. Het inschrijfgeld voor een competitiewedstrijden bedraagt € 20,00 per combinatie welke
voorafgaand aan de wedstrijd aan de organisatie moet worden voldaan.
3.4. Bij afmelding na de uiterste inschrijftermijn blijft het inschrijfgeld ten alle tijden verschuldigd.
Deelnemers welke niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan worden van
volgende evenementen uitgesloten.
3.5. De selectiewedstrijden tellen voor winstpunten. De finale telt niet mee voor winstpunten.
3.6. Alleen die combinaties die deel hebben genomen aan de finale, kunnen aanspraak maken op het
prijzengeld dat voor de eindstand in de competitie ter beschikking wordt gesteld.
4. WEDSTRIJDEN
4.1. De Roelofsen Horse Trucks Competitie bestaat uit 10 selectie wedstrijden en wordt afgesloten
met een finale. De competities worden verreden op de volgende wedstrijden:
- 28 april Geesteren
- 18 mei Blaricum
- 3 juni Peelbergen *
- 20 juni Delft
- 13 juli Nieuw en St Joosland

-20 juli Exloo
-18 augustus Uden
- 1 september Aerdenhout
- 7 september Tolbert
- 15 september Velddriel
Finale: Jumping Indoor Zwolle ( oktober 2019)
* Deze datum is onder voorbehoud.

4.2. Op wedstrijden in het kader van de Roelofsen Horse Trucks Competitie rijden de deelnemers in
de klasse ZZ-Zwaar de proef van de maand tenzij anders vermeld in het vraagprogramma van de
wedstrijd. De Lichte Tour wordt uitgeschreven voor de Prix St. George. De Zware tour wordt
uitgeschreven in de klasse Grand Prix.
4.3. Tussenstand:
Voor de Roelofsen Horses Trucks Competitie wordt bij de selectiewedstrijden de volgende
puntentelling gehanteerd (alleen bij minimaal 4 deelnemers):
1e 20 punten
2e 17 punten
3e 15 punten
4e 13 punten
5e 12 punten
6e 11 punten
7e 10 punten
8e 9 punten
9e 8 punten
10e 7 punten
11e 6 punten
12e 5 punten
13e 4 punten
14e 3 punten
15e 2 punten
16e 1 punt
4.4. Na elke competitiewedstrijd zal een tussenstand van de Roelofsen Horse Trucks Competitie
worden gepubliceerd op de website van Roelofsen Horse Trucks (www.roelofsen.eu). Uitsluitend
combinaties die een score van 60% of hoger hebben gehaald, komen in aanmerking voor
competitiepunten.

5. DEELNAME AAN DE FINALE
5.1. Om in aanmerking te kunnen komen voor de finale dient de combinatie deel te hebben genomen
aan minimaal 3 competitiewedstrijden. De beste 3 resultaten in de competitiewedstrijden tellen
mee in de tussenstand om te kwalificeren voor de finale.

5.2. Een deelnemer mag met maximaal 1 paard deelnemen in de finale.
5.3. De beste 4 (gekwalificeerde) ZZ-Zwaar combinaties mogen deelnemen aan de finale met één
paard.
5.4. De beste 3 (gekwalificeerde) Lichte Tour combinaties mogen deelnemen aan de finale met
één paard.
5.5. De beste 3 (gekwalificeerde) Zware Tour combinaties mogen deelnemen aan de finale met één
paard.
5.6. In geval van een gelijk aantal competitiepunten op plaats nummer 4 in het klassement, zal er een
gekeken worden naar het gemiddelde percentage over de beste 3 wedstrijden
5.7. Behaalde competitiepunten worden niet meegenomen naar de finale, in de finale beginnen alle
combinaties op 0.
5.8. Tijdens de finale wordt de kür op muziek verreden: Kür Young Riders en ZZ-Zwaar, Kür Inter I en
Kür Grand Prix
5.9. De winnaar van de Roelofsen Horse Trucks Competitie is degene met het hoogste percentage in
de kür op muziek. De finale wordt in handicap verreden.
Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door de voorzitter van de, jury
voor de Kür op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing dan wordt er gekeken naar de
totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden in de
Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, van
toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek
5.10. Roelofsen Horse trucks en de organisatie van Jumping Zwolle mogen een wild card toevoegen
aan de finale.
6. PRIJZEN
6.1. De volgende prijzenschaal wordt gehanteerd voor de Roelofsen Horse Trucks Competitie:
Selectiewedstrijden: €150, € 100,-; € 75,-; € 50,-; € 25,- en volgprijzen van € 20,Finale: 1e prijs: 3 maanden rijden in een Parados Sport, 2e € 250,-; 3e € 150,-; en volgprijzen € 25,(alle deelnemers hebben prijs)
7. SLOTBEPALINGEN
7.1. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te
stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen.
7.2. Roelofsen Horse Trucks, de wedstrijdorganisatoren, de officials noch andere dienstdoende
personen aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden
en/of andere eigendommen van de deelnemers / toeschouwers, dan wel voor schaden
voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.
Voor meer informatie kunnen deelnemers contact opnemen via iw@roelofsen.eu

